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บทนำ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เป นสถาบันการศึกษาของร ัฐที ่ ได ร ับการยอมร ับในการเปน

สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย อันเนื่องมาจากศักยภาพดานการเรียนการสอน การวิจัยและอื่นๆ ที่โดดเดน 

มีภาระหนาที่หลักในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุงเนนภารกิจที่สำคัญ ดานตางๆ ไดแก การจัด 

การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ แตดวยสถานการณในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆ  

อยางตอเนื่องตลอดเวลาสงผลกระทบตอทุกภาคสวนรวมถึงภาคการศึกษา  สถาบันจึงมีการเตรียมความพรอม 

ดวยการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อรองรับ

ผลกระทบและความทาทายท่ีอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

หนึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) คือการกำหนดยุทธศาสตรวาดวย 

การขับเคลื ่อนการพลิกโฉมดวยดิจิทัลเทคโนโลยี และการบริหารจัดการแบบเปด (Open Governance)  

ซึ ่งจำเปนตองอาศัยการขับเคลื ่อนดวย Digital Transformation ใหสอดคลองกับกลยุทธการดำเนินงาน  

ระบบโครงสรางพื้นฐาน เครื่องมือดานเทคโนโลยีดิจิทัล และขอมูลสารสนเทศมาชวยสนับสนุน รวมถึงบุคลากร 

ท่ีพรอมดวยความรู ความสามารถ และทักษะดานดิจิทัลมาชวยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางท่ีกำหนดเพ่ือ

จะทำใหภารกิจบรรลุเปาประสงคของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันท่ีไดกำหนดไว  

ดวยการเล็งเห็นความสำคัญกับการพัฒนาโดยมุ งเนนการนำเทคโนโลยีดิจ ิทัลมาประยุกตใช  กับ 

การดำเนินงานของสถาบันทุกภาคสวนท้ังดานบริการและดานการบริหารจัดการ สถาบันจึงไดแตงตั้งท่ีปรึกษาและ

คณะกรรมการยุทธศาสตรเทคโนโลยีดจิิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ใหดำเนินงานกำหนดนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาสถาบัน  

5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีเปาหมายที ่จะชวยสงเสริมการพัฒนาสถาบันดวย Digital Transformation  

ใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมที่ตอบโจทยความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และนำพาสถาบันมุงไปสู Digital 

University ในอนาคตอยางยั่งยืน 
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วัตถุประสงคการจัดทำแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบัน 

1. เพื่อกำหนดทิศทางการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของสถาบันใหมีมาตรฐานมุงสู การเปน 

Digital University 

2. เพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศใหมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของสถาบัน 

3. เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำโครงการและกรอบงบประมาณการดำเนินงานท่ีสอดคลองกับ

นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตรชาติ 
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กรอบแนวคิด วิสัยทัศน และเปาหมายการขับเคลื่อน Digital Transformation 

(DX Vision) 

 ในภาคการศึกษา การขับเคลื่อนองคการภายใตแนวคิด Digital Transformation นั้น มักมีเปาหมาย 

การดำเนินการท่ีมุงสูการเปน Digital University โดยกรอบแนวคิดการเปน Digital University ในบริบทโลกและ 

ในประเทศไทยท่ีนาสนใจนั้น มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

กรอบแนวคิดการเปน Digital University ในบริบทโลก 

กรอบแนวคิดการเปน Digital University1 มี 3 ประเด็นท่ีสำคัญ 

1. Digital Dexterity คือ ความคลองตัวของการใชงานดิจิทัลเทคโนโลยีตางๆ สามารถใชงานไดงาย 

2. Digital Transformation คือ ความสามารถในการนำขอมูลมาใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว และ

สามารถนำไปวิเคราะหตอได ซ่ึงจะนำไปสู Business Outcome ของสถาบัน 

3. Digital Academy คือ การสนับสนุนคณาจารย นักศึกษา และเจาหนาท่ี ใหสามารถใชเครื่องมือ

ทางดิจิทัลเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 
1 Cole W.Camplese, VP for IT & Chief Information Officer, Northeastern University, USA 
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ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดการเปน Digital University ในบริบทโลก 

กรอบแนวคิดการเปน Digital University ในบริบทประเทศไทย 

คำวา Digital University ในแตละประเทศ อาจจะมีนิยามความหมายที่แตกตางกันขึ้นอยูกับแนวคิดและ

บริบทของประเทศนั้นๆ  ในประเทศไทยก็มีนิยามที่เกี่ยวกับแนวคิดของการเปน Digital University ไวเชนกัน 

อยางเชน Digital University คือ การนำเทคโนโลยีและขอมูลมาสรางประโยชนรวมกันภายในมหาวิทยาลัย  

ซ่ึงมีลักษณะสำคัญ คือ  

1. การเชื่อมโยงท้ังภายในและภายนอกองคการตอการใชประโยชนของขอมูลและเทคโนโลยีรวมกัน 

2. ขจัดความซ้ำซอนของข้ันตอนและกระบวนการทำงาน 
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3. ตอยอดเปนงานหรือนวัตกรรมใหม โดยไมร ื ้อทิ ้งสิ ่งที ่ม ีอยู  เพื ่อเปนการสานตอเปาหมายของ

มหาวิทยาลัยในแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน1

2 

ทั้งนี้การเปน Digital University มหาวิทยาลัยตองสรางความพรอมดวยการดำเนินการที่สำคัญ คือ 

พัฒนาระบบ พัฒนาคน เชื่อมโยงและพ่ึงพาหนวยงานชำนาญการภายนอกในดานดิจิทัล2

3 

ในประเทศไทยบางมหาวิทยาลัยก็มีการผลักดันและดำเนินการตามแนวคิดของการเปน Digital 

University โดยการกำหนดเปนแผนยุทธศาสตร หรือกลยุทธในการขับเคลื่อน อยางเชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ท่ีกำหนดวิสัยทัศนในการเปน “Digital University for the People” ดวยมีเปาหมาย คือ ดานการเรียนการสอน

สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา (Anywhere & Anytime) ดานการใชทรัพยากรดิจิทัลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานการนำเทคโนโลยี AI มาชวยสนับสนุนการดำเนินงาน และดานการปรับเปลี่ยนจาก Physical Campus  

ใหเปน Smart Campus4 

ดังแสดงในภาพท่ี 2  

 
2 ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจาร ี[2565] 
3 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน [2565] 
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, แผนปฏิบัติการดิจิทัล [2563-2565]  
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ภาพท่ี  2 กรอบแนวคิดการเปน Digital University ในบริบทประเทศไทย 
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วิสัยทัศนการเปน Digital University ของสถาบัน 

“การกาวสูการเปน Digital University ที่สรรคสรางองคความรู  

ความยั่งยืน ความเปนสากล และการเรยีนรูตลอดชีวิต” 

กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนไปสูการเปน Digital University ของสถาบัน 

จากวิสัยทัศน นโยบาย และยุทธศาสตรของสถาบันจึงไดมีการกำหนดกรอบแนวคิดการขับเคลื ่อน

สถาบันไปสูการเปน Digital University โดยเริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคการทำ Digital 

Transformation ใหชัดเจน และนำเปาหมายการพัฒนาสถาบันมาเปนตัวกำหนด  จากนั้นจึงดำเนินการวิเคราะห

และออกแบบกรอบแนวทางของสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการนำ

เทคโนโลยี Business Intelligence (BI) มาสนับสนุนการตัดสินใจของผู บริหาร รวมถึงระบบการใหบริการ  

(e-Service) และระบบการบริหารจัดการภายใน (e-Administration) ซึ่งการดำเนินการจะไปชวยสนับสนุนและ

ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดของสถาบัน (นักศึกษา คณาจารย เจาหนาท่ี และผูท่ีเก่ียวของ) 

ดังแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี  3 กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนไปสูการเปน Digital University ของสถาบัน 
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เปาหมายการเปน Digital University ของสถาบัน 

 จากวิสัยทัศนการกาวสูการเปน Digital University ที่สรรคสรางองคความรู ความยั่งยืน ความเปนสากล 

และการเรียนรูตลอดชีวิต จึงนำไปสูการกำหนดเปาหมายการดำเนินการ ไดแก การยกระดับการบริหารงานและ

การใหบริการแบบ Anywhere Anytime ดวยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลใหสอดคลองกับกระบวนการ

ดำเนินงานและขับเคลื่อนองคการดวยขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ภาพท่ี  4 เปาหมายการเปน Digital University ของสถาบัน 

ป 2565 เตรียมความพรอมเพ่ือการดำเนินงาน (Start) 

ดวยวิสัยทัศนของผูบริหารสถาบันที่มุงมั่นจะนำสถาบันไปสูการเปน Digital University จุดเริ่มตนของ

การขับเคลื่อนเพ่ือมุงไปสูเปาหมาย คือ การเตรียมความพรอมเพ่ือการดำเนินงานดวยการรวบรวมและศึกษาขอมูล

จากนโยบายของภาครัฐ ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายและยุทธศาสตรการดำเนินงานของสถาบัน 

รวมทั ้งสถานภาพปจจุบันของสถาบัน นำมาวิเคราะห ระดมความรู ความคิดเห็น และออกแบบแนวทาง 
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การดำเนินงานในดานตางๆ  กำหนดเปนยุทธศาสตรดิจิทัล เพื ่อเตรียมความพรอมท่ีจะขับเคลื ่อน Digital 

Transformation ท้ังสถาบัน และนำไปสูการเปน Digital University อยางยั่งยืนภายในป 2568 

ป 2566 ปรับภาพลักษณ  & มุงเนนการสนับสนุนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (Strong) 

จากยุทธศาสตรดิจิทัลของสถาบัน เปาหมายปแรกในการขับเคลื่อนคือการสรางเขมแข็งของสถาบนัใหมี

ศักยภาพในการแขงขันระดับสากล โดยสงเสริมการปรับภาพลักษณสถาบันดวยกลไกการตลาดแบบดิจิทัล (Digital 

Marketing) เพื่อมุงหวังใหสถาบันมีชื ่อเสียงเปนที่ร ู จัก ดำเนินการควบคู ไปกับการดำเนินงานท่ีมุงสนับสนุน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการใหบริการทั้งการเรียนการสอนและการอบรม 

ในรูปแบบออนไลนเพื ่อรองรับการเขาถึงไดจากทุกที ่ทุกเวลา รวมถึงการปรับกระบวนการดำเนินงานใหมี 

ความคลองตัวลดความผิดพลาดดวยการนำเทคโนโลย ีRPA (Robotic Process Automation) มาประยุกตใช  

ป 2567 ยกระดับการบริหารจัดการภายในสู Smart Service & Administration (Strive) 

 การมุงม่ันท่ีจะยกระดับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดวยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก

ดานการใหบริการ (E-Service) และการบริหารจัดการ (E-Administration) ตามกรอบแนวทางสถาปตยกรรม-

องคกรที่วางไวอยางตอเนื่องจากปแรก ทำใหระบบสารสนเทศหลักมีความสอดคลองกับกระบวนการดำเนินงาน

และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลแบบบูรณาการทั้งระบบ รวมถึงการบูรณการขอมูลกับหนวยงานภาครัฐ 

ท่ีชวยสนับสนุนการดำเนินงานใหสอดคลองกับแนวทางขับเคลื่อนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายภาครัฐ จากการ

ดำเนินงานอยางมุงม่ันขางตนจะสงใหสถาบันกาวไปสูเปาหมายปท่ี 2 ในการยกระดับการใหบริการและการบริหาร

จัดการสู ร ูปแบบ Smart Service & Smart Administration ท่ีมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซอน และตรงตอ 

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  

ป 2568 กาวสูการขับเคล่ือนองคการดวยดิจิทัล (Sustain) 

 ในป 2568 สถาบันยังคงรักษาความมุงม่ันในการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือมุงหวังใหมีความพรอมในทุกดาน 

มีความพรอมดานระบบสารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนการใหบริการแบบ Smart Service และการบริหารจัดการแบบ 

Smart Administration ไดอยางสอดคลองบริบทการดำเนินงานของสถาบัน  ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่มีสามารถรองรับการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย  และมีความพรอมดานขอมูล

สารสนเทศท่ีบุคลากรสามารถนำไปใชประโยชนสนับสนุนกระบวนการดำเนินงาน  เพื่อใหการขับเคลื่อน Digital 

Transformation ตามแผนยุทธศาสตรเปนไปอยางมุงม่ัน บรรลุเปาหมาย และมุงสูการเปน Digital University  

ไดอยางยั่งยืน 
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 อยางไรก็ตาม เพื่อใหเห็นภาพเปาหมายการดำเนินการในแตละมิติชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอสรุปเปาหมาย 

การดำเนินการดังภาพท่ี 5 

 

ภาพท่ี  5 สรุปเปาหมายขับเคลื่อนสถาบันเพ่ือมุงสูการเปน Digital University (พ.ศ. 2566 - 2568) 
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ยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัล 

 จากกรอบแนวทางการขับเคลื่อน Digital Transformation เพื่อมุงสูการเปน Digital University ภายใน

ป 2568 สามารถกำหนด Area of Focus เปน 3 มิติหลักดังนี้ 

 

ภาพท่ี  6 มิติสำคัญของการขับเคลื่อนสถาบันสูการเปน Digital University 
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1. Process คือ กระบวนงานที่จะมุ งเนนพัฒนาเพื ่อขจัดความซ้ำซอนในขั ้นตอนหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงาน และการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. Tools/Technology คือ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่จะชวยสนับสนุนกระบวนดำเนินงานดานตางๆ 

โดยเริ ่มจากการศึกษา วิเคราะห และจัดทำสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) เพื่อเปนแนวทาง 

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ไปจนถึงชวยใหการบริหารจัดการขอมูลตางๆ ของสถาบันถูกดำเนินการอยาง

เปนระบบ 

3. People คือ บุคลากรท่ีเปนกลไกลขับเคลื่อนใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย โดยมุงหวังที่จะปรับ

วัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับบริบทและเปาหมายของสถาบัน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของสถาบันใหมี

ความพรอมในทักษะดานดิจิทัล (Data Literacy) 

นอกจากนี้การดำเนินการในแตละมิติก็ยังตองอยูภายใตการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตรจากภาครัฐ 

เพ่ือใหการกำหนดยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลมีความครอบคลุมทุกมิติ ทุกดาน และตอบโจทยเปาหมาย

ของการเปน Digital University ในระยะเวลา 3 ป จึงไดกำหนดยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลไว 4 ยุทธศาสตร 

ดังนี้ 

• ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพื ่อสนับสนุนภารกิจดานการเรียน 

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

• ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่มุงสูการใหบริการที่ปลอดภัย

และเปนเลิศ 

• ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลเทคโนโลยีใหแกบุคลากรของสถาบัน 

เพ่ือรองรับและสงเสริมการกาวสูการเปน Digital University 

• ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการกำกับดูแล การบริหารจัดการ และการบูรณาการขอมูลดวยดิจิทัล-

เทคโนโลย ี
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ยุทธศาสตรที่ 1 ปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจดานการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

1.1. วัตถุประสงค 

• เพื่อจัดทำแมแบบสถาปตยกรรมองคกรหรือแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหมีความสอดคลองกับกระบวนการดำเนินงานของสถาบัน 

• เพ่ือพัฒนากระบวนการดำเนินงานโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนใหเกิดกลไกการทำงาน

เชิงอัตโนมัติและชวยลดข้ันตอนและความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

• เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันและมีชื่อเสียง 

ในคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

• เพื่อสงเสริมใหเกิดการนำขอมูลจากการดำเนินงานมาวิเคราะหชวยสนับสนุนในกระบวนการ

ตัดสินใจของผูบริหาร 
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1.2. แนวทาง/โครงการ 

 

ภาพท่ี  7 แนวทาง/โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 1 

หมายเหตุ ★ แสดงปท่ีคาดวาแนวทาง/โครงการจะแสดงผลท่ีคาดหวังไดชัดเจน 
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและระบบสารสนเทศที ่ม ุ งสู การใหบริการ 

ที่ปลอดภัยและเปนเลิศ 

2.1. วัตถุประสงค 

• เพื่อพัฒนาแนวทางและระบบสารสนเทศ/แพลตฟอรมท่ีสนับสนุนการใหบริการ (Service) 

ดานการเรียนการสอน ดานการบริการวิชาการ  และสนับสนุนการบริหารจัดการ (Administration) ภายใน

สถาบัน ใหมีความสอดคลองกับกระบวนการดำเนินงานของสถาบัน และมีการบูรณาการขอมูลรวมกันอยางถูกตอง

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

• เพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 

ไดอยางรวดเร็ว มีเสถียรภาพ ท่ัวถึง และม่ันคงปลอดภัย 

• เพ่ือนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาชวยสนับสนนุกระบวนการดำเนินงาน

ของสถาบันใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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2.2. แนวทาง/โครงการ 

 

ภาพท่ี  8 แนวทาง/โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 2 

หมายเหตุ ★ แสดงปท่ีคาดวาแนวทาง/โครงการจะแสดงผลท่ีคาดหวังไดชัดเจน 
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2.3. แนวทาง/โครงการ (ตอ) 

 

ภาพท่ี  9 แนวทาง/โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 2 (ตอ) 

หมายเหตุ ★ แสดงปท่ีคาดวาแนวทาง/โครงการจะแสดงผลท่ีคาดหวังไดชัดเจน 
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลเทคโนโลยีใหแกบุคลากรของ

สถาบัน เพ่ือรองรับและสงเสริมการกาวสูการเปน Digital University 

3.1. วัตถุประสงค 

• เพื่อกำหนดแนวทางใหเปนมาตรฐานในการสรรหาคัดเลือก และพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ

ความรูดานดิจิทัลอยางเพียงพอ 

• เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถใหกับบุคลากรและนักศึกษา ใหเรียนรูและมีความเขาใจใน

การใช เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลและสารสนเทศอยางเหมาะสม พร อมที ่จะสนับสนุนการปร ับเปล ี ่ยน Digital 

Transformation ของสถาบัน 

3.2. แนวทาง/โครงการ 

 

ภาพท่ี  10 แนวทาง/โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 3 

หมายเหตุ ★ แสดงปท่ีคาดวาแนวทาง/โครงการจะแสดงผลท่ีคาดหวังไดชัดเจน 
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ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการกำกับดูแล การบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูล 

ดวยดิจิทัลเทคโนโลย ี

4.1. วัตถุประสงค 

• เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภาครัฐตามนโยบาย

รัฐบาลดิจิทัลท่ีจะชวยใหขอมูลมีความถูกตองและอำนวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ 

• เพื่อพัฒนาระบบใหสามารถใหบริการเปดเผยขอมูลเปดในรูปแบบขอมูลดิจิทัลเพื่อสงเสริม 

ใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูล 

4.2. แนวทาง/โครงการ 

 

ภาพท่ี  11 แนวทาง/โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 4 

หมายเหตุ ★ แสดงปท่ีคาดวาแนวทาง/โครงการจะแสดงผลท่ีคาดหวังไดชัดเจน 
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ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของการดำเนินการ 

 
ภาพท่ี  12 ผลผลติ ผลลัพธ และผลกระทบของการดำเนินการป 2565 
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ภาพท่ี  13 ผลผลติ ผลลัพธ และผลกระทบของการดำเนินการป 2566 
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ภาพท่ี  14 ผลผลติ ผลลัพธ และผลกระทบของการดำเนินการป 2567 
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ภาพท่ี  15 ผลผลติ ผลลัพธ และผลกระทบของการดำเนินการป 2568 



สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
��� ถนนเสรไีทย แขวงคลองจ ั�น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ �����  
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